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Contracte de subministrament del programa informàtic de gestió policial DRAG de l’empresa DRAGCLIC, S.L. per a la Policia local de Montmeló.
Procediment negociat sense publicitat.
Expedient 2021/34 Subministrament

En data 22 de desembre de 2021 queda constituïda la Mesa de Contractació del procés de
licitació mitjançant negociat sense publicitat per raons tècniques, del Contracte de
subministrament del programa informàtic de gestió policial DRAG de l’empresa DRAGCLIC, S.L.
per a la Policia local de Montmeló:
President:
Vocals:

Pere Rodríguez Rodríguez, Alcalde de l’Ajuntament de Montmeló
Rosa March Escué, Secretària de l’Ajuntament de Montmeló.
Jordi Ines Monclús, Interventor de l’Ajuntament de Montmeló.
Jaume Masclans Francesch, Gerent de l’Ajuntament de Montmeló
Roc Vilanova Buch, tècnic d’Informàtica de l’Ajuntament de Montmeló

Secretària:

Cristina Garcia Galiana, com a funcionària municipal

Antecedents
En data 17 de novembre de 2021 a les 11.00 h es va reunir la Mesa de Contractació per tal de
revisar i validar la proposta presentada per l’empresa DRAGCLIC, S.L.
Una vegada revisada i validada la documentació, s’envia formulari a l’empresa DRAGCLIC, S.L.
per tal de concretar els aspectes inclosos amb la proposta econòmica, d’acord amb la Clàusula
1.11) Criteris de negociació del PCAP.

Fets
Revisada la proposta presentada per l’empresa DRAGCLIC, S.L., la Mesa de Contractació la
considera adient, d’acord amb els criteris a negociar. D’aquesta manera, l’empresa proposa:
- Una oferta econòmica anual per a quatre anys de:
Pressupost anual IVA exclòs 3.225,00€
% IVA
677,25€
Pressupost anual IVA inclòs
3.902,25€
- Amb l’oferta econòmica està inclòs el manteniment i el suport, les possibles extensions
de funcionalitats que es desenvolupin, així com si es creen nous mòduls addicionals dins
de les actualitzacions periòdiques del programari.
- 10 hores de formació.
- Ampliació de llicències noves d’usuaris anuals sense cost, fins a un màxim 5 llicències.
A la vista de la proposta, la Mesa de Contractació PROPOSA l’adjudicació del Contracte de
subministrament del programa informàtic de gestió policial DRAG a l’empresa DRAGCLIC,
S.L. per a la Policia local de Montmeló, a l’empresa:
DRAGCLIC, S.L., amb NIF: B65001893 amb domicili al carrer de Pi i Gibert, núm. 18, local 2 de
Sant Adrià del Besòs (08930), Barcelona, per un import anual de 3.225,00 € + 677,25 € (en
concepte de 21% IVA), fent un total de 3.902,25 € anuals (IVA inclòs).
El contracte tindrà una durada de 4 anys des de la data de la formalització del contracte, amb un
import de 12.900,00 € + 2.709,00 € (21% IVA), fent un total de 15.609,00 € (IVA inclòs).
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Per tal de procedir a l’aprovació de l’adjudicació és necessari requerir prèviament a l’empresa
perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la data d’enviament del Requeriment
electrònic, presenti la següent documentació:
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-

Justificant del dipòsit de la Garantia definitiva d’acord als Plecs i segons s’estableix a
l’article 107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per un import de 645,00 € (5% de 12.900,00 €, import sense IVA d’adjudicació
del contracte per 4 anys)
En cas de realitzar transferència bancària, les dades són:
BANC SABADELL - BSABESBBXXX - ES18-0081-0035-1100-0126-8033
BANCO SANTANDER - BSCHESMMXXX - ES41 0049 4269 1021 1407 4233
BBVA - BBVAESMMXXX - ES55-0182-6035-4401-0152-7051
CAIXABANK - CAIXESBBXXX - ES54-2100-0333-2102-0000-5529

S’aixeca la sessió i s’estén la present acta, que es signada per tots els membres assistents de la
Mesa de Contractació, en prova de conformitat.

Pere Rodríguez
Alcalde

Rosa March
Secretària

Jordi Ines
Interventor
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Jaume Masclans
Gerent

Roc Vilanova
Tècnic d’Informàtica

Cristina Garcia
Secretària de la Mesa
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(signat electrònicament)

2

